KĀZU MIELASTS (bez brokastīm)
Sākot no 20 pers

Ēdienkartes piedāvājums Nr.1 (mājas gaumē)

Sagaidīšana
 Vīns vai šampanietis (klienta, vai no „Gardumgardi” par atsevišķu samaksu)
 Ar citrusaugļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm vai svaigu gurķi šķēlītēm bagātināts
ūdens
 Graudu maizes laiviņa ar krabju musu un melnām olīvām un brūklenēm
 Buljona pīrādziņi ar žāvētu gaļu un dillēm
 Mini eklerīši (vaniļas, šokolādes, karameļu)

Siltie ēdieni (tiek pasniegti koplietošanas šķīvjos)
 Heka fileja ar spinātiem saldkrējuma-diļļu mērcē
 Timiānā marinēts cūkgaļas cepetis
 Vistas gaļas kotletīte albāņu gaumē
o Vārīti kartupeļi ar dillēm
o Saulainie rīsi ar dārzeņiem un kurkumu
o Cepti sezonas dārzeņi vai sautēti kāposti
o Dižonas sinepju mērce
 Svaigu dārzeņu salāti ar balzametiķa mērci

Aukstie ēdieni
Salāti
 Siļķe kažokā ar āboliem un paipalu olu pusītēm
 Salāti ar vistas gaļu "Olivjē"
 Lapu salātu mix ar svaigiem dārzeņiem, Fetas sieru, cepinātiem valriekstiem un zaļumu
pesto
Plates
 ZIVJU PLATE - Mazsālīta laša fileja, cepti mencas gabaliņi zaļumu pesto marinādē,
fritētas kraukšķīgas krabju nūjiņas, krabju spīles, heka filejas stienīši zaļumu panējumā,

tilapijas filejas gabaliņi baltajā marinādē, kraukšķīgas foreles lodītes, butes balotīne ar
cukurzirņiem, marinēta Baltijas siļķes fileja
 GAĻAS PLATE - Cūkgaļas cepetis, marinēts dižonas sinepēs, vistas fileja citrusaugļu
marinādē, vistas filejas pirkstiņi čili glazūrā, vistas filejas kraukšķīši, vistas gaļas balotīne
ar papriku, zaļumiem un sieru, cāļa gaļas rolāde ar melnajām plūmēm, mini cūkas
karbonādītes terijaki marinādē, mini kotletītes
 Svaigu dārzeņu plate ar zaļumu mērcīti
Pašcepta maize ar zaļumu sviestu

Deserts
 Dažādu sieru - augļu izlase ar grauzdētiem valriekstiem un vīģu - čili džemu
 Svētku torte un šampanietis (nav iekļauti cenā)

Dzērieni
 Kafija, piens, cukurs
 Tēja, citrons, medus, cukurs
 Ar citrusaugļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm vai svaigu gurķi šķēlītēm bagātināts
ūdens
 Dzērveņu morss

CENA 19.50 EUR/pers (plus PVN 21% )
Ēdienkartes cena var mainīties atkarībā no viesu skaita. Ja viesu skaits ir lielāks par 100 personām –
cena var samazināties.

Papildus izmaksas





Piegāde: Rīgā – 0.50 EUR/pers. Ārpus Rīgas – 0.50 EUR/km (par vienu reisu)
Galda uzklāšana/ novākšana sākot no 20.00 EUR (ja nav viesmīlis)
Inventārs un trauki – sākot no 1.00 EUR/pers
Viesmīlis – sākot no 30.00 EUR (summa ir atkarīga no pasākuma ilguma)

Labprāt tiksimies ar Jums personīgi, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un izrunātu pasākuma plānu.

